
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αποτελέσματα έργου 
 

O1 — Παραδείγματα καλής πρακτικής 

Ο   στόχος   του   Αποτελέσματος   O1   —   Παραδείγματα   καλής 

πρακτικής είναι: 

1. Ανάλυση και χρήση στο πλαίσιο του έργου των καλύτερων 
μεθόδων κατάρτισης για τη Βιομηχανία 4, έξυπνη παραγωγή 

2. Ανάλυση και χρήση στο πλαίσιο του έργου των βέλτιστων 
παραδειγμάτων που παρουσιάζουν λύσεις από την πρακτική 

 

Πρόγραμμα Erasmus + 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Βασική δράση 2- Στρατηγικές 

συμπράξεις 

 

O2 — Βιομηχανία 4 
Το Αποτέλεσμα Βιομηχανία 4 παρέχει γνώση των γενικών 
εξελίξεων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, εξηγεί την έννοια και 
τη φιλοσοφία του I4, ορίζει τα κυβερνοφυσικά συστήματα, 
περιγράφει τις αρχές της έξυπνης παραγωγής, τα κύρια 
χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και το 
πλαίσιό τους. Απαριθμεί επίσης τα οφέλη και τους κινδύνους της 
νέας παραγωγής και τις απαιτήσεις για νέο περιεχόμενο γνώσεων 
και δεξιοτήτων για το νέο πεδίο εργασίας. 

 
O3 — Τεχνολογία Βιομηχανίας 4 
Η Τεχνολογία της Βιομηχανίας 4 είναι στα σημαντικότερα 
αποτελέσματα του έργου. Νέες τεχνολογίες, μεταξύ των οποίων: 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ρομποτική, Μεγάλα Δεδομένα, 
Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Προσομοίωση-Ψηφιακά 
Δίδυμα, Συστήματα Νέφους, Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν 
αναπτυχθεί σε βάθος για να αποτελέσουν σημαντικό μέρος του 
προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε για σχολεία και 
επιχειρηματική εκπαίδευση. 

 

O4 — Μεθοδολογία ΤΠΕ 
Βρίσκεται υπό ανάπτυξη για την εγκατάσταση,  διαχείριση και 
δομή της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικής μάθησης Coursevo. Θα 
καθοριστεί η μέθοδος εκπλήρωσης και χρήσης του εκπαιδευτικού 
συστήματος της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. 
Αναπτύσσεται μεθοδολογία για τη συνεργασία με το επιλεγμένο 
σύστημα. 

 
O5 — Γλωσσάριο 
Το γλωσσάριο περιέχει όρους και  εκφράσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4 και των 
νέων τεχνολογιών. 
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Μηχανικών, 
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http://projectti4.eu 
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Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δημοσίευση απηχεί μόνο τις απόψεις 

του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
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Η κρίση COVID εντείνει την εφαρμογή της 
Βιομηχανίας 4 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι, υπό τις μοναδικές συνθήκες της 

πανδημίας, η ευλυγισία και η ευελιξία λειτουργίας αποδείχθηκαν οι 

υψηλότερες στρατηγικές προτεραιότητες σε σχέση με την αύξηση 

της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους, που 

ήταν ο κύριος στόχος. Ομοίως, οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξ 

αποστάσεως εργασία και τη συνεργασία έχουν έρθει πρώτες στον 

κατάλογο των χρήσεων προτεραιότητας για τη Βιομηχανία 4.0. 

Για τη βιομηχανία, η κρίση του κορονοϊού αλλάζει τους κανόνες του 

ψηφιακού παιχνιδιού. Η πανδημία ενίσχυσε την αξία της 

Βιομηχανίας 4.0, αλλά αποκάλυψε επίσης τους περιορισμούς των 

σημερινών υλοποιήσεων και έθεσε υψηλότερο πήχη επιτυχίας. 

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα είναι 

πιο ψηφιακός τα επόμενα χρόνια. Η τάση είναι να συνδεθούν όλο 

και περισσότερο συσκευές και υπηρεσίες με το Βιομηχανικό 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και η ταχύτερη εφαρμογή 

της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, των Μεγάλων Δεδομένων, 

της Προηγμένης Ρομποτικής, Εικονικής Πραγματικότητας, της 

Προσομοίωσης σε Πραγματικό Χρόνο. 

Και είναι αυτές οι βασικές τεχνολογίες που αποτελούν το επίκεντρο 
του έργου TI 4. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
 

Ο αναμενόμενος κύριος αντίκτυπος του έργου 
συνδέεται άμεσα με τη χρήση των 
αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου και μετά την υλοποίησή 
του. Εκπαιδευτικοί και μαθητές σε σχολεία από 
ομάδες-στόχους θα αποκτήσουν απαραίτητες 
γνώσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία TI4. 
Οι συμμετέχοντες σε βραχυπρόθεσμες κοινές 
δραστηριότητες κατάρτισης θα αυξήσουν τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
διδακτικού περιεχομένου και της χρήσης και 
μεταφοράς του TI4 στην εκπαίδευση. 

Εταίροι του έργου 

 
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κόσιτσε, Σλοβακία 
Συντονιστής έργου 
http://www.sjf.tuke.sk/kr 

 

 
Cluster for Automation Technology and 
Robotics AT + R, Σλοβακία 
http://www.clusteratr.sk/ 

 
 
 

 

Πολυτεχνείο Κρήτης-TUC, Ελλάδα 
http://www.tuc.gr 

 
 
 

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Λούμπλιν, 
Λούμπλιν, Πολωνία 
http://www.pollub.pl/ 

 

 

Η ανάγκη εκπαίδευσης στη Βιομηχανία 4 

 
Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εισαγωγή της Βιομηχανίας 4 κατά την 

εποχή της Covid 19 είναι η έλλειψη  ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού στην παραγωγή. 

Οι   κατασκευαστικές   εταιρείες   προετοιμάζονται   μαζικά   για   τη 
Βιομηχανία 4 εκπονώντας στρατηγικά σχέδια για την επιλογή και 
επανακατάρτιση ειδικευμένου εσωτερικού  προσωπικού, 
εστιάζοντας στην απόκτηση των δεξιοτήτων που λείπουν εκτός της 
δικής τους εταιρείας και δίνοντας προτεραιότητα στην πρόσληψη 
νέων εργαζομένων με τουλάχιστον μερική γνώση και ιδιαίτερα 
λογική σκέψη και συνεργασία σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. 

Spojená škola Juraja Henischa, Μπαρντέγιοβ, 
Σλοβακία 
http://www.ssjh.sk/ 
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